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Smoltek är ett globalt verksamt företag som ut-
vecklar processteknik och koncept för applika-
tioner baserade på kolnanoteknik, i första hand 
för halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi 
möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter 
med mindre formfaktorer, högre prestanda och 
lägre energiförbrukning. 

Smoltek skyddar sin unika teknik genom en om-
fattande och växande patentportfölj bestående 
av ett 100-tal sökta patent varav 59 stycken 
idag är beviljade.

Marknadssegmentet där Smoltek huvudsakligen 
är verksamt benämns som ”advanced packag-
ing” (avancerad kretspaketering) och bedöms 
växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) 
om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och 
uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 
2024 (källa: Marknadsundersökningsföretaget 
Yole Développement).

Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock 
Market under kortnamn SMOL.
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Kvartalet i korthet (koncernen)

JANUARI - JUNI 

• Nettoomsättning: 1 291 KSEK (26)  

• Resultat före skatt: -7 148 KSEK (-6 714)

• Resultat per aktie, före utspädning: -1,11 SEK (-1,15)

• Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,08 SEK 

(-1,07) 

• Antal utestående aktier: 6 620 031 (6 377 338) 

• Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av 

teckningsoptioner: 6 791 745 (6 806 124) 

• Summa eget kapital: 70 637 KSEK (69 331) 

• Likvida medel: 27 463 KSEK (33 735) 

• Soliditet: 92,2% (93,9%)

  

ANDRA KVARTALET

• Nettoomsättning: 907 KSEK (26)

• Rörelseresultat: -3 160 KSEK (-3 913)

• Resultat per aktie: -0,49 SEK (-1,63)

• Andra licensavtalet för kondensatorteknologin 

CNF-MIM tecknat  

• Två nya patent beviljade – IP-portföljen innehåller 

totalt 59 beviljade patent

INTÄKTER OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 907 KSEK 
(26). Rörelseresultatet blev -3,2 MSEK (-3,9). Resultatet per 
aktie före utspädning blev -0,49 SEK (-1,63). Resultatet per 
aktie efter möjlig utspädning blev -0,48 SEK (-0,61).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 
27 463 KSEK (33 735). Långfristiga räntebärande skulder 
uppgick till 819 KSEK (838). Soliditeten var 92,2 procent (93,3). 

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 70 637  
KSEK (69 3331) fördelat på 6 620 031 aktier.  

ANSTÄLLDA 
Antalet anställda uppgick till 12 personer. 

Smoltek Nanotech Holding AB | Delårsrapport Q2 2020



4

Ytterligare ett licensavtal tecknat

I april tecknade vi den andra utvärderingslicensen för vår 
revolutionerande kondensatorteknik – CNF-MIM. Detta nya 
avtal tecknades med en ledande tillverkare av passiva 
elektronikkomponenter och är precis som det första avtalet 
knutet till ett gemensamt projekt där vår patenterade 
CNF-MIM-teknik utvärderas tekniskt och kommersiellt utifrån 
licenstagarens önskemål. Detta betyder att vi nu har två 
parallella utvärderingsprojekt i gång, målet i båda fall är ett 
licensavtal för produktion efter lyckad utvärdering. 

Vårt samarbete med de två licenstagarna fungerar mycket 
väl, vilket ökar sannolikheten för att tekniken kommer att 
implementeras i kommersiella produkter och börjar gen-
erera löpande licensintäkter till Smoltek. Samtidigt ger 
samarbetena värdefull kunskap och erfarenheter som 
kommer vara till stor nytta för oss även inom andra appli-
kationsområden. De båda avtalen har ytterligare höjt intres-
set för vårt CNF-MIM-koncept bland ledande aktörer inom 
halvledar- och elektronikindustrin. Detta såväl hos konkur-
renter till de nuvarande utvärderingslicenstagarna, som i 
nästa led, det vill säga användare av miniatyriserade 
diskreta kondensatorer.

Ny och tydligare koncernstruktur 
Framgångarna för CNF-MIM är resultat av ett hårt utveck-
lingsarbete och innovationskraften i vår unika teknologi-
plattform. Även om vi i dagsläget helt fokuserar på kol-
baserade tillämpningar och applikationer riktade mot 
halvledarindustrin ser vi nya användningsområden för vår 
teknologi inom helt andra sektorer. Med det kommersiella 
genombrottet för CNF-MIM-teknologin inom räckhåll är det 
därför dags att sätta strukturen för bolagets nästa fas. 
Målsättningen är tvådelad: 

• Tydliggörande av organisation och ansvar för att säker-
ställa genombrottet för CNF-MIM och andra applikationer 
för halvledar- och elektronikindustrin, och, 

• En ny dedikerad organisation för utveckling och lanser-
ing av nya applikationer inom andra industriella sektorer. 

Rent konkret blir första steget att förse dotterbolaget 
Smoltek Semi AB med en egen organisation och  resultat-

ansvar. Vi bildar också ett nytt dotterbolag, Smoltek 
Innovation AB. Fokus för detta bolag blir att utveckla 
tillämpningar och teckna avtal inom nya applikations-
områden – vi studerar för närvarande ett antal sådana. 
Utifrån den erfarenhet och kunskapsmassa vi byggt upp 
planerar vi för betydligt kortare tid till marknad för 
kommande applikationer. Mer om detta på sidan 6.

Tack för fortsatt förtroende 
Jag vill slutligen passa på att tacka er aktieägare som ut-
nyttjade TO 2-optionerna under maj månad och därmed 
bidrog till ytterligare finansiering av bolaget. Denna förstärk-
ning av kassan kommer väl till pass när vi nu har gått in i ett 
intensivt andra halvår med våra två utvärderingsavtal för 
CNF-MIM-tekniken som prioritet, samtidigt som vi växlar upp 
arbetet med att ta fram fler innovativa tillämpningar.  

Anders Johansson, vd

Smoltek Nanotech Holding AB | Delårsrapport Q2 2020



5

Väsentliga händelser – under och efter perioden

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020 

Nytt utvärderingslicensavtal för CNF-MIM-tekniken
Den 20 april tillkännagavs att bolaget har tecknat ett nytt 
utvärderingslicensavtal, och denna gång är licensinne-
havaren en ledande tillverkare av passiva elektroniska 
komponenter inklusive kondensatorer. Avtalet omfattar en 
utvärderingslicens där Smolteks patenterade CNF-MIM-
teknik ska utvärderas i ett gemensamt projekt. Ordervärdet 
för detta första steg uppgår till cirka 1 miljon kronor och 
målet är att avtalet ska leda till ett produktionslicensavtal i 
nästa steg. 

Handel med Smolteks TO 2-teckningsoptioner
Den 20 april inleddes lösenperioden för teckningsoptioner i 
TO 2-serien, som utfärdades till tecknare i företagets före-
trädesemission i mars 2019. Teckningspriset per aktie var 
42,68 SEK, som tillkännagavs den 17 april. Utnyttjandeperi-
oden för teckningsoptionerna TO 2 upphörde 30 april.

Resultatet av teckningsoptioner TO 2
Teckningsoptionerna tecknades till cirka 91,3 procent och 
utspädningseffekten uppgick till cirka 3,7 procent av det 
totala antalet aktier och röster. Programmet gav därmed 
10,4 MSEK före kostnader. 

Två nya patent beviljades i maj  
Smolteks 58:e beviljade patent är ett europeiskt (EPO) 
patent knutet till bolagets patentfamilj för ”helplayer”. 

Smolteks 59:e beviljade patent är det tredje i raden inom 
den nya patentfamiljen som skyddar lösningar för ”inter-
poser” baserade på kondensatorkonceptet CNF-MIM. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Virtuella presentationer på ECTC
Electronic Components and Technology Conference (ECTC) 
är det största årligen återkommande eventet för den globala 
förpackningsindustrin inom halvledare och elektronik. I år 
har det för första gången varit ett virtuell event, öppet för 
allmänheten att följa utan kostnad. Smoltek bidrog med två 
virtuella presentationer rörande CNF-MIM-konceptet som 
deltagarna kunnat ta del av. 

Live-streamad bolagsstämma 
Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av 
covid-19 beslutade styrelsen tidigare i år att senarelägga 
årets bolagsstämma samt att erbjuda aktieägare möjlighet 
att förhandsrösta. Vidare beslutades att live-sända stämman, 
som hölls i Biopalatsets lokaler 9 juni, via bolagets Youtube-
kanal. Förutom de sedvanliga och regelmässiga besluts-
punkterna beslöt stämman att genomföra incitaments-
program för anställda medarbetare samt att i moderbolaget 
införliva ett tidigare incitamentsprogram i dotterbolaget 
Smoltek AB genom så kallad apportemission.  

Förändring av koncernstrukturen
13 juli meddelade bolaget att man ämnar förändra koncern-
strukturen i Smoltek Nanotech Holding AB. Bland annat 
kommer ett nytt helägt dotterbolag bildas. Det nya bolaget –
 Smoltek Innovation AB – kommer att fokusera på vidare-
utveckling, samarbeten, finansiering och licensiering av 
applikationsområden inom nya industrisektorer där Smolteks 
patenterade nanoteknik kan erbjuda förbättrade lösningar. 
Vidare kommer denna renodling av koncernstrukturen 
innebära en tydligare resursfördelning och effektivare 
uppföljning av hela verksamheten. 

Smoltek Nanotech Holding AB | Delårsrapport Q2 2020
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Smoltek breddar och renodlar koncernen

Smoltek växlar upp, breddar verksamheten och ren-
odlar koncernstrukturen. Under hösten tar bolaget 
steget från att vara ett nanoteknikbolag nischat mot 
halvledar- och elektronikindustrin till att även utveckla 
sin unika nanoteknologi för andra industriella sektorer. 

I dagsläget fokuserar Smoltek helt på kolnanobaserade 
tillämpningar och applikationer för halvledar- och elektro-
nikindustrin. Bolaget har under första halvåret fått se ett 
genombrott för sin CNF-MIM-teknologi – bolagets koncept 
för miniatyriserade kondensatorer optimerade för integra-
tion i halvledarkomponenter – med två utvärderingslicenser 
tecknade med ledande komponenttillverkare. 

Samtidigt har styrelse och ledning bedömt att bolagets 
teknologi kan erbjuda nya lösningar på aktuella utmaningar 
inom andra industrisektorer och applikationsområden. 
Som ett led i detta kommer en breddning av verksamheten 
att ske. Det är dock helt avgörande att satsningar inom nya 
sektorer inte riskerar att ta resurser från den fortsatta ut-
vecklingen av CNF-MIM-affären och bolaget planerar 
därför för att under hösten renodla koncernstrukturen.

Den förändrade koncernstrukturen innebär framförallt tyd-
ligare resursfördelning och effektivare uppföljning. Kon-
cernen utökas med ett nytt helägt dotterbolag – Smoltek 
Innovation AB (namnsökt) – vilket kommer dra nytta av den 

upparbetade erfarenheten från utvecklingen av applika-
tioner för halvledarindustrin. Det nya bolaget kommer att 
fokusera på vidareutveckling, samarbeten, finansiering och 
licensiering av nya applikationsområden. Genom att skapa 
ett dedikerat dotterbolag för nya applikationsområden får 
bolaget en effektivare utvecklingsprocess och en kortare 
väg till marknad för de nya kommersiella applikationer som 
kommer att utvecklas. 

Samtidigt ges Smoltek Semi AB ett ännu tydligare uppdrag 
inom halvledarindustrin genom att bli ett bemannat affärs-
områdesbolag med eget resultatansvar. Vidare renodlas 
Smoltek AB till en koncerngemensam resurs med fokus på 
forskning och utveckling samt ansvar för bolagets patent-
portfölj. Det listade moderbolaget Smoltek Nanotech 
Holding AB samlar koncernens ledningsfunktioner samt 
ansvaret för intern och extern kommunikation inklusive IR.

I takt med att Smoltek-koncernen breddas kommer även 
de olika dotterbolagens kompetensprofil att förstärkas över 
tid. Det handlar bland annat om att säkerställa resurser till 
det nya bolaget Smoltek Innovation AB, samt utökade ut-
vecklingsresurser till Smoltek AB. Nyrekryteringar kommer 
att ske succesivt under de följande kvartalen och i linje 
med nuvarande budgetram.
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Verksamhet och marknad – översikt

Övergripande marknadspotential och strategi
Halvledarindustrin är i ständig utveckling och på senare år 
har vi sett en allt större diversifiering av kretsar optimerade 
för olika ändamål och produkter. Miniatyriseringen har gått 
från att enbart fokusera på transistortätheten i kislet till den 
praktiska integrationen av kretsen. Avancerad paketering 
och heterogen integration är termer som brukar användas 
när kretsinterna element kombineras smartare, och även 
staplas för en mer effektiv totallösning. Det är inte bara den 
färdiga kretsens storlek som minskar; högre integration ger 
också prestanda- och effektivitetsförbättringar.

Inom det här området finns en betydande potential för 
Smoltek då bolagets tunna kolnanofibrer ger en flerfaldigt 
större totalyta genom den tredimensionella effekten. För att 
sätta det i sitt sammanhang, om man täcker ytan på en 
Rubiks kub med Smolteks patenterade kolnanofibrer får man 

en faktisk totalyta stor som en fotbollsplan. Bolaget har be-
dömt även att dess teknologi kan ge motsvarande fördelar 
även inom en rad andra branscher och industrisektorer. 

Smolteks övergripande strategi är att först etablera sig 
kommersiellt på miljardmarknaden för avancerad krets-
paketering. Detta genom licensiering av CNF-MIM-konceptet 
för produktion av miniatyriserade kondensorer lämpade för 
integration i avancerad paketering av högpresterande 
halvledarkretsar, såsom till exempel CPU:er, GPU:er eller AI-
processorer. Därefter planeras en successiv breddning av 
verksamheten, både inom halvledarindustrin och inom andra 
branscher och segment. Detta gör att Smoltek kan dra 
maximal nytta av sin position som en banbrytande 
teknologiutvecklare inom kontrollerad odling av avancerade 
nanostrukturer, såväl här och nu som i framtiden.

Smoltek Nanotech Holding AB | Delårsrapport Q2 2020
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Verksamhet och marknad – nuläge

Verksamhet och affärsmodell  
Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applika-
tioner baserade på kolnanoteknik, idag i första hand för 
den globala halvledarindustrin. Bolagets unika teknologi 
möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre 
fysisk storlek, högre prestanda samt lägre energiförbruk-
ning jämfört med dagens konventionella tekniklösningar. 

Bolagets affärsmodell och målsättning är att teckna licens-
avtal för sin teknologi – patent, know-how och applika-
tioner/lösningar. Den första applikationen är CNF-MIM-
konceptet där vertikala ledande kolnanofibrer (CNF) ger en 
effektiv yta genom att 3D-effekten blir oerhört mycket större 
än det konventionella 2D-avtrycket. En stor effektiv yta är 
centralt i en kondensatorkonstruktion. CNF-MIM-konceptet 
erbjuder en unik lösning för miniatyriserade kondensatorer 
genom en extremt låg profilhöjd, och är primärt avsett för 
integration i miniatyriserade halvledar-komponenter. Detta 
bidrar direkt till högre prestanda och indirekt till mer 
energieffektiva komponenter.

Marknadsstrategi  
Smoltek fokuserar initialt på att licensiera sin teknologi 
avseende CNF-MIM-kondensatorer för integration i halv-
ledarkomponenter. I detta marknadssegment ger den låga 
profilhöjden unika fördelar. Licensiering kan ske till tillverk-
are av kondensatorer vilka idag levererar traditionellt till-
verkade kondensatorer till denna marknad. Detta segment 
bedöms av bolaget ha de bästa förutsättningarna för att 
kunna implementera teknologin. Efter att ha etablerat sig 
inom detta segment siktar Smoltek på andra delar av halv-
ledarindustrin, då mot så kallade foundries (kiseltillverkare) 
och paketeringsföretag vilka kan utnyttja fördelarna med 
att direktintegrera CNF-MIM på till exempel kiselchips eller 
så kallade interposers. 

För att bredda möjligheterna att kapitalisera på sin tekno-
logiplattform samarbetar bolaget med DC Advisory, en 
ledande global finansiell rådgivare med expertis inom 
industriella transaktioner. DC Advisory har ett brett nätverk 
inom såväl halvledar- och elektronikindustrin som inom 
andra industriella segment. Avtalet bidrar till ökad global 

närvaro samt öppnar möjligheter genom strategiska 
relationer inom både nya och befintliga 
applikationsområden och industrier.

IP-strategi 
Smoltek använder sig av en global patentstrategi för att 
skydda sin teknologiplattform på alla viktiga marknader. 
Denna omfattar såväl kärnpatent som patentskydd på 
applikationsnivå. I dagsläget har bolaget en portfölj som 
består av ett 100-tal sökta patent varav 59 är beviljade.

Smolteks marknad – med fokus på CNF-MIM 
Halvledarindustrin står inför en stor utmaning i och med 
utbredningen av nya teknologier som 5G, AI och IoT – vilka 
kräver utveckling av ny högintegrerad teknik med kraftigt 
förbättrad beräkningsprestanda och större lagringskapacitet 
i mindre fysiskt format. Enkelt förklarat så är det miniatyri-
seringen i sig som möjliggör högre prestanda. Nyckeln till 
optimering är avancerad kretspaketering eller heterogen 
integration – i praktiken betyder det skräddarsydda arkitek-
turer beroende på produkt och applikationsområde. 

I dessa arkitekturer har kondensatorer en avgörande funk-
tion, och med en avsevärt lägre profilhöjd än vad dagens 
kondensatorer erbjuder kan direkta prestandafördelar 
åstadkommas genom smartare integrationsmöjligheter.

Med sin extremt låga profilhöjd är Smolteks CNF-MIM-
koncept mycket välpositionerat inför marknadens kom-
mande behov för tillverkning av såväl integrerade konden-
satorer som fristående komponenter för integration i 
paketeringsprocessen.

Marknadssegmentet avancerad kretspaketering bedöms växa 
med 8,0 procent, genomsnitt/år (CAGR), under perioden 
2018–2024. Prognosen är att marknaden värderas till 43,6 
miljarder USD år 2024. (Källa: Yole Développement). Dock 
har, i en rapport från International Data Corporation (IDC), 
effekterna av covid-19 analyseras och att det mest troliga 
utfallet kommer att generera en omsättningsminsk-ning om 
-6% för den globala halvledarmarknaden år 2020. Detta 
påverkar naturligvis även siffrorna i den långsiktiga 
prognosen, beroende på hur snabb återhämtningen blir. 
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Ekonomiskt utfall

Omsättning
Nettoomsättning har under andra kvartalet uppgått till 907 
KSEK (26).

Kostnader
Kostnaderna under samma period uppgick till -5 283 KSEK 
(-4 489). Ökningen jämfört med föregående år kan till stora 
delar hänföras till en större organisation samt fortsatta 
satsningar på marknadsbearbetning. 

Resultat 
Koncernens resultat för årets sex första månader blev 
-7,1 MSEK (-6,7) efter finansiella poster. För andra kvartalet 
blev resultatet -3,2 (-3,9) efter finansiella poster. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-7 148 KSEK (-6 714). Likvida medel vid utgången av 
perioden uppgick till 27 463 KSEK (33 735). 

Likviditet och finansiering
Per 30 juni 2020 uppgick koncernens banktillgodohavanden 
till 27 463 KSEK (33 735). Långfristiga räntebärande 
skulder uppgick till 819 KSEK (838). 

Investeringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick 
till 4,9 MSEK för årets sex första månader och avser vidare-
utveckling av bolagets egen teknik. För årets andra kvartal 
är motsvarande siffra 2,8 MSEK.

Den investering i materiella anläggningstillgångar på 1,0 
MSEK som gjordes under 2018 avser förskottsbetalning på 
utrustning att använda i bolagets verksamhet på Chalmers. 
Den totala investeringen bedöms uppgå till ca 3,0 MSEK. 
Bolaget har inte varit tillfreds med uppvisad funktionalitet 
och har därför inte leveransgodkänt systemet. Systemet 
har nu justerats hos leverantören i  USA. Bolaget avser att 
snarast möjligt med hän-syn till covid-19 genomföra en så 
kallad Customer System Inspection.

Under andra kvartalet har bolaget beställt ett mätsystem 
för karakterisering av CNF-MIM-prototyper. Investeringen 
kommer att uppgå till ca 1,5 MSEK inklusive kringutrust-
ning. Mätsystemet kommer att placeras på Smolteks kontor 
i Göteborg och kommer att öka effektivitet och samtidigt 
påtagligt reducera kostnader för mätningar i externt labb. 
Under nuvarande förutsättningar kommer utrustningen att 
vara intjänad inom 3 år.

Koncernens nyckeltal 

(KSEK) Q2 2020 Q2 2019

Avkastning på eget kapital -10,1% -7,7%
Avkastning på totalt kapital  -9,3% -6,9%
Soliditet 92,2% 93,3%
Kassalikviditet 577,4% 108,0%
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Övrig information

Aktien
Smoltek Nanotech Holding AB är sedan 2018 listat på Spot-
light under kortnamnet SMOL. Bolaget hade per den sista 
juni 2020 cirka 2 000 aktieägare. Antalet aktier uppgår till 
6 620 031 stycken. 

Teckningsoptioner
Utestående teckningsoptioner per 30 juni 2020: 
Peter Augustsson 81 760
Gustav Brismark 20 300
Anställda medarbetare 69 654
Totalt 171 714

Immateriella tillgångar
Bolagets viktigaste tillgång är immateriella tillgångar i form 
av patent, know-how och uppvisad prestanda. Balanspost-
en är upptagen till nedlagda kostnader och uppgår till 46,0 
MSEK. Det är styrelsens bedömning att det verkliga värdet 
är klart högre. De jämförelser vi gjort med andra företags 
immaterialrätt och utveckling stöder detta antagande.

Framtidsutsikter 
Spridningen av covid-19 påverkar alltjämt hela världen. 
Den global pandemin är fortsatt inte under kontroll och 
utöver de livshotande tillstånden som kan utvecklas ser vi 
även de ekonomiska effekterna på den globala ekonomin 
som följer i sjukdomens spår. I och med smittspridningens 
utbredning kommer detta medföra mer utdragna processer 
för vår affär, som huvudsakligen består av dialoger med 
företag baserade i Asien och USA.

Trots den allmänna världsoron rörande coronavirusets sprid-
ning har bolaget stabila marknadsutsikter. Dels i kombina-
tion av vårens ingånga licensaffärer, dels med de fram-
gångar i utvecklingsarbetet av Smolteks banbrytande CNF-
MIM-teknologi, där vi kan se intresse från bolag inom den 
fortsatt växande marknaden för högpresterande halvledar-
kretsar. Det viktiga arbetet med att bygga relationer och 
fördjupa interaktioner med flertalet ledande industriella 

aktörer i USA och Asien fortsätter. Samtidigt fortsätter 
bolaget det målmedvetna arbetet med att utveckla 
patentportföljen. 

Redovisningsprinciper
Denna redogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens Allmänna Råd, BFNAR 2012:1 (K3) 
och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Smoltek Nanotech Holding ABs resultat och finansiella 
ställning påverkas av olika riskfaktorer som ska beaktas vid 
en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. 
Dessa risker avhandlas i årsredovisningen för 2019. 
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Resultaträkning för koncernen

(KSEK) Apr-jun 2020 Apr-jun 2019 Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Nettoomsättning 907 26 1 291 26 506
Aktiverat arbete för egen räkning 1 181 952 2 471 1 758 3 962
Övriga rörelseintäkter 35 0 43 0 0

Rörelsens kostnader      -5 283 -4 889 -10 956 -8 498 -17 016
Rörelseresultat -3 160 -3 913 -7 151 -6 714 -12 548

Resultat från finansiella poster 2 2 -16
Periodens resultat -3 158 -3 913 -7 148 -6 714 -12 565

Resultat efter skatt per aktie -0,49 -1,63 -1,11 -1,15 -2,06
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Balansräkning för koncernen

(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 45 988 37 233 41 068
Materiella anläggningstillgångar 1 034 1 008 1 008

Kortfristiga fordringar 2 089 1 860 1 822
Kassa och bank 27 463 33 735 24 642
Summa tillgångar 76 574 73 836 68 540

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 70 637 69 331 63 481
Långfristiga skulder 819 838 819
Kortfristiga skulder 5 118 3 677 4 240
Summa eget kapital och skulder 76 574 73 836 68 540

Soliditet 92,2% 93,9% 92,6%
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Kassaflödesanalys för koncernen

(KSEK) Jan-jun 2020 Jan-jun 2019  Helår 2019

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -7 151 -6 714 -12 548
Resultat från finansiella poster 2 0 -16

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -7 148 -6 714 -12 564

Förändringar rörelsekapital
Förändring av fordringar  -267 -40 -1 198
Förändringar av kortfristiga skulder 878 - 1 848
Kassaflöde från löpande verksamhet -6 538 -6 674 -11 914

Investeringsverksamhet
Immateriella anläggningstillgångar -4 920 -3 134 -6 969
Materiella anläggningstillgångar -26 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 946 -3 134 -6 969

Finansieringsverksamhet 
Nyemission av aktier samt teckningsoptioner 14 305 37 173 37 173
Förändring av långfristiga skulder 0 0 -19
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 14 305 37 173 37 154

Förändring likvida medel 2 821 27 363 18 270
Ingående kassa 24 642 6 372 6 372
Utgående kassa 27 463 33 735 24 642
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Förändring eget kapital för koncernen

(KSEK) Koncernens Övrigt tillskjutet Annat eget Summa eget
aktiekapital kapital kapital kapital

inklusive
årets resultat

Ingående balans 2019-01-01 633 44 268 -6 028 38 873

Emission av aktier 127 36 445 36 572
Emission av teckningsoptioner 600 600
Periodens resultat -12 564 -12 564

Utgående balans 2019-12-31 760 81 313 -18 592 63 481

Emission av aktier (Nyttjande teckningsoptioner TO 2) 29 9 836 9 865
Emission av aktier (Nyttjande teckningsoptioner Smoltek AB) 4 264 4 264
Emission av teckningsoptioner 176 176
Periodens resultat -7 148 -7 148

Utgående balans 2020-06-30 789 95 589 -25 740 70 637
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Resultaträkning för moderbolaget

(KSEK) Apr-jun 2020 Apr-jun 2019 Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Nettoomsättning 625 625 1250 1 250 2 500

Rörelsens kostnader      -1 469 -1 163 -2 493 -2 022 -3 914
Rörelseresultat -844 -538 -1 243 -722 -1 414

Resultat från finansiella poster 190 130 347 225 586
Periodens resultat -654 -408 -896 -547 -828
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Balansräkning för moderbolaget

(KSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar 
Andelar i koncernföretag 56 789 32 999 42 999
Långfristig fordran hos koncernföretag 34 899 30 299 29 923

Kortfristiga fordringar 1 321 1 006 295
Kassa och bank 26 026 31 597 22 725
Summa tillgångar 119 035 95 901 95 942

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 117 834 95 180 94 900
Kortfristiga skulder 1 201 721 1 042
Summa eget kapital och skulder 119 035 95 901 95 942

Soliditet 99,0% 99,2% 98,9%
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Kassaflödesanalys för moderbolaget

(KSEK) Jan-jun 2020 Jan-jun 2019  Helår 2019

Löpande verksamhet
Rörelseresultat -1 243 -772 -1 414
Resultat från finansiella poster 0 225 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1 243 -547 -1 415

Förändringar rörelsekapital
Förändring av fordringar  -1 026 -10 696 -235
Förändringar av kortfristiga skulder 159 0 359
Kassaflöde från löpande verksamhet -2 111 -11 243 -1 291

Investeringsverksamhet
Finansiella anläggningstillgångar 0 -50 -50
Förändringar av fordringar hos koncernföretag -4 629 - -18 825
Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 629 -50 -18 875

Finansieringsverksamhet 
Nyemission av aktier samt teckningsoptioner 10 041 37 173 37 173
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 10 041 37 173 37 173

Förändring likvida medel 3 301 25 879 17 007
Ingående kassa 22 725 5 718 5 718
Utgående kassa 26 026 31 597 22 725
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Smoltek Nanotech Holding AB inkl dotterbolag

Förändring eget kapital för moderbolaget

(KSEK) Bundet eget Fritt eget Summa eget
kapital kapital kapital

inkl periodens
resultat

Ingående balans 2019-01-01 633 57 922 58 555

Emission av aktier 127 36 445 36 572
Emission av teckningsoptioner 601 601
Periodens resultat -828 -828

Utgående balans 2019-12-31 760 94 140 94 900

Emission av aktier (Nyttjande teckningsoptioner TO 2) 29 9 836 9 865
Ej registrerat aktiekapital 26 26
Överkursfond från apportemission 13 763 13 763
Emission av teckningsoptioner 176 176
Periodens resultat -896 -896

Utgådende balans 2020-06-30 815 117 019 117 834
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Kommande rapporter

• Kvartalsrapport Q3 för 2020 publiceras 2020-10-29 

Granskningsrapport
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Smoltek Nanotech Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.

För ytterligare information: 
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB
Telefon: 0708-393 693 
Mail: anders@smoltek.com 
Webbplats: smoltek.com

Göteborg 2020-07-16
Styrelsen
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Smoltek Nanotech Holding AB 
Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg
0760-52 00 53 | info@smoltek.com
www.smoltek.com 

Organisationsnummer: 559020-2262 

SMOLTEK


